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HEINZ HEILEN 

RIE HULSHOF 

Geboren 15 oktober 1925 te Oldenzaal, aldaar over· 
leden 16 nov~mber 1990 en op 22 novemoer d a.v. 

ter ruste ae lead op het r .k. kerkhof. 

Heinz is niet meer 1n ons midden. 
Ten dode vermoeid en uitgeput is hij tenslotte stil 
en onaemerkt over de sche idslijn van leven en dood 
gegildn, om de martelende rusteloosheid te ontvl1e· 
den, die hem in zijn allerlaatste levensperiode zo zeer 
gekweld heeft. 
Wie He1nz beter eekend heeft zal on z JO herinnercn2 
het beeld bhiven bewaren van een spontaan levend 
en op2ewekt mens. die de omgang met z1in mede
meMen zocht en op prcis stelce en d•e, in arote 
dankbaarheid wist te 11en1eten van het goede, dat 
het leven te bieden had. 
Wie hem beter kende • en dat waren er talloos 
velen • heeft bearepen, dat achter deze mens, die 
pertinent weieerde zich in te laten kaderen b1J wat 
de wereld wil verstaan onder "volwassen" een man 
schuil 111na van volkomen oprecht heid en eerliJkheid, 
die met araaate terugviel on de rol van kwaionaen 
om daarin de vrciheid te vinden vie rkant, fris en 
onverbloemd te zeagen wat hem raakte en wat h1J 
kwijt moest. 
juist omdat ieder die hem kende overtuigd wu van 
zijn aoede wil en welaemeende hartehikheid, had h1J 
zoveel vrierden en een grote kennissenkrina; h1J 
vertoefde er met raaate en voelde zich intens 2e· 
lukk1g 1n hun midden, 

Z1in werk heeft h11 met erote 2etrouwheid vervuld 
en met grote tegenzin heeft h11 • door lichame lijk 
onvermogen daartoe 2edwon11en • zi1n betrekk1n2 als 
hoofd der school tenslotte moeten neerleggel'l. 
H11 kreeg nu meer tiJd voor zi1n dierbare hoboy het 
schaakspel en opnoeuw vond h11 een 2ehikgestemde 
vr enctenknng om zich aa.n te verwarmen. 
Heel lal'lg bleef He1nz horende doof en ziende blind 
voor de gesta11e achteruitaana van z11n toestand en 
heel lang bleef h11 zich verschuilen achter z1in ont· 
wapenende opgeruimdheid ... tot tenslotte zi1n 
levenskracht zNeer 2esloopt v.as. dat het dagboek 
van zijn leven z•cht en liefdevol kon worden gesloten. 
Een goed mens 1s van ons heenaeaaan. 
Wij zul len hem er2 missen, maar zijn getroost door 
de hartelijkheid en vriendschap die van hem uitging. 
Voor z11n vrouw Rie, die haar leven met het zijne 
heeft verbonden, lief en leed met hem aedeeld heeft 
en tot het laatste toe zoravol 1n z11n leven aanwezig 
was. moet 01t - b•J het overstelpende verdriet oat 
op haar afkomt · een grote •~ bhJvende troost zijn. 
Dat allen die nem kenden en waardeerden hem ge· 
dacht•g bli1ven m hun aebed: Heer aeef hem de 
e euwige rust. 

Dankbaar voor Uw medeleven. 
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